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Widi Nogroho, Johan Niyadi, Intan Nugroho, A.M. Yusuf, Rahman Trimulyana ja Marlène Michelson-Dupont  

Widi Nogroho, Indonesiannoksen pääkääntäjä, 
 
Jakarta, Indonesia 
 
Sen myötä, että perheeni on saanut uuden 
tulonlähteen, toivon voivani jonakin päivänä jättää 
työni ja omistaa enemmän aikaa kääntämiseen, 
seminaarien järjestämiseen ja Jeesuksen 
evankeliumin julistamiseen Indonesiassa. Väki on 
iloissaan kuullessaan Jeesuksen yksinkertaisen 
viestin Jumalan Isyydestä ja ihmisten veljeydestä. 
Jeesuksen opetukset ovat niin täysimääräisiä, niin 
elämänmyönteisiä, niin merkittäviä ja niin totisen 
kauniita. Ne ovat kaikkien aikojen 
suurenmoisimmat opetukset. Ne voivat muuttaa ja 
ne muuttavat yksilön elämän – ja jonakin päivänä 
koko maailman täydellisesti. 
 
Käännettyäni Urantia-kirjan IV osan pyrin 

julistamaan Jeesuksen evankeliumia ja käytän 
hyväksi neljää perusopetusta pelastumisen 
avaimina: 
 
1) Jumalan Isyys, 
 
2) ihmisten veljeys, 
 
3) henkilökohtainen jumalasuhteemme ja 
 
4) Jumalan tahdon täyttäminen hänen 
sisimmässämme olevan henkensä opastuksella. 
 
Hengellisemmin asennoituneet niiden joukossa, 
jotka saavat kuulla nämä neljä perusopetusta, 
ovat tavallisesti halukkaita osallistumaan 
keskusteluihin Ajatuksensuuntaajista. Sen jälkeen 
he useinkin haluavat saada lisää tietoa Urantia-
kirjan sisällöstä. Näiden keskustelujen kuluessa 
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on esitetty varsin 
mielenkiintoisiakin kysymyksiä. 
 
Aina maanantai-iltaisin meillä 
on Urantia-kirjan opintoryhmä, 
joka kokoontuu Viky-
musiikkikeskuksessa Jalan 
Minagkabbaussa Jakartassa. 
Meitä on parisenkymmentä, ja 
uskonnollinen taustamme on 
moninainen. Kaikista 
mukanaolijoista on silti tulossa 
paitsi Urantia-kirjan lukijoita 
myös sen opiskelijoita. 
 
Evankeliumi on perin 
yksinkertainen, mutta samalla 
kuitenkin niin väkevä, että se 

koskettaa ihmisten sydäntä. 
Koskaan enää ei minua huoleta 
puhua eri uskontokuntia 
edustaville ihmisryhmille. 
Tiedämme islamistien ja 
kristittyjen pystyttäneen raja-
aitoja itsensä ja muiden 
uskontokuntien välille, mutta 
Mestarin opetukset, niin kuin ne 
Urantia-kirjassa esitetään, 
voittavat lopulta puolelleen ne 
kaikki. 
 
Indonesialaisten enemmistö on 
nykyään muslimeja, ja noin 
puolet heistä ovat maltillisia. 
Maltilliset ovat avoimia uusille 
opetuksille, jotka osoittavat 

paremman elämäntavan. 
Hitaasti mutta varmasti Urantia-
kirja lopulta hyväksytään. 
 
Indonesian kielen kääntäjinä 
hankaluutenamme on 
Jeesuksen nimi; miten se 
pitäisi kääntää. Islamissa 
Jeesus on Israelin heimon 
profeetta, ja hänen nimensä on 
’Isa’. Arameaksi se on ’Iišoh’. 
Muslimit uskovat, että 
Muhammad on Isan seuraaja 
kaikille kansakunnille. Jos 
käytämme nimeä Isa, saattaa 
olla, että muslimit eivät hyväksy 
häntä Jumalan Luoja-Pojaksi. 

Jos taas käytämme sanaa 
’Jeesus’, he uskovat Urantia-
kirjan olevan kristillinen kirja ja 
he hylkäävät sen. 
 
Urantia-kirjan opetusten 
nykyistä laajamittaisempi 
tunnetuksi tekeminen ja 
levittäminen saavat odottaa 
indonesiannoksen 
valmistumista. 

JOHTOKUNNAN  HEINÄKUUN  2014 
KOKOUKSEN  MERKITTÄVIMPIÄ  PÄÄTÖKSIÄ  

Judy Van Cleave, johtokunnan 
jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö, 
 
Boise, Idaho, Yhdysvallat 
 
Informaatiota ja päätöksiä 
 
Johtokunta valitsi Sandra Burga-
Cisnerosin kolmannelle kaudelle 
johtokunnan liitännäisjäsenenä. 
 
Kirjamyynti ja -jakelu 
 
Ensimmäiseen 
vuosineljännekseen verrattuna 
kirjamyynti yleisesi ottaen 
koheni toisella neljänneksellä, 
mutta kirja-alan 
yleismaailmallinen 
haasteellisuus jatkuu. Varttuva 
nuorempi väestönosa ei enää 
lue samassa määrin tai se 
haluaa vain viimeisimpiä 
uutuuksia, joten vuodelta 1955 
olevan kirjan pitäminen kaupan 
hyllyssä on sekä kallista että 
vaikeaa. Kaiken lisäksi tilanne 
on useimpien kustantajien 

kohdalla heikko, sillä 
kirjakaupat ovat yhä enemmän 
rahoitusvaikeuksissa 
digitaaliajan kilpailussa. 
Onneksi maailmanlaajuinen 
netin kautta tapahtuva 
kirjamyynti on Pohjois-
Amerikan ja Euroopan 
ulkopuolella vähin erin 
kohenemassa. Amazonista ja 
muista nettikirjakaupoista on 
apua pidettäessä Urantia-kirja 
helposti saatavilla. Digitaaliset 
kirjat, vaikka niiden 
houkuttelevuus on rajallinen, 
tarjoavat kuitenkin 
vaihtoehtoisia 
jakelumahdollisuuksia. 
 
Toimiin on ryhdytty Urantia-
kirjan jakelun lisäämiseksi 
kansainvälisesti. 
Kolumbialainen lukijatiimi pyysi 
tukkukauppalisenssiä 
tuodakseen Urantia-kirjoja 
maahan ja niitä siellä 
myydäkseen. Heidän 
aikeenaan on lisätä jakelua 
merkittävästi ja samalla laskea 
kirjan myyntihintaa. Heidän 
ensimmäinen 
myyntikampanjansa tapahtui 
Kolumbian kirjamessuilla, joilla 
he myivät 230 kirjaa. Tästä 
erityiset kiitokset Wilson 
Leónille ja Kolumbian Urantia-
yhdistyksen tiimille. On 
rohkaisevaa, että 
kolumbialaislukijat yhteistyössä 
Urantia-säätiön kanssa 
laajentavat kirjajakelua 
maassa, jonka kehittymätön 

kirjakauppaverkosto tekee 
jakelun vaikeaksi. Jos haluat 
tietää lisää Kolumbian 
tilanteesta, käy sivulla 
http://www.urantia.org/fi/news/2
014-07/bogotan-kansainvaliset-
kirjamessut-kolumbiassa. 

Ukrainassa Anton 
Mirošnitšenko hankki 
tuontilisenssin, ja 270 
venäjänkielistä kirjaa saapui 
turvallisesti Ukrainaan. Antonin 
ja hänen tiiminsä toimien 

ansiosta Urantia-kirjan hinta 
Ukrainassa laskee 46–58 
eurosta 23 euroon. Parasta oli, 
että kaksi ensimmäistä 
myyntikuukautta olivat 
todellakin vahvoja. Lisätietoja 
tästä sykähdyttävästä tarinasta 

löydät osoitteesta 
http://www.urantia.org/fi/news/2
014-07/urantia-kirja-siunaus-
ukrainalle. 
 
Kirjoja seuraavalle sukupolvelle 
 
Jos jotakuta kiinnostaa 
mielenkiintoinen tehtävä, silloin 
on hyvä ryhtyä sijoittamaan 
Urantia-kirjoja 
korkeakoulukirjastoihin, 
nuorisokoteihin, kahviloihin ja 
muihin nuorisotiloihin. Urantia-
säätiö antaa sinulle kirjat 
alimpaan mahdolliseen 
hintaan, mikäli lahjoitat ne 
kyseisiin kohteisiin. Lisää 
asiasta osoitteessa 
http://www.urantia.org/fi/urantia
-saatio/kirjalahjoitukset-
kirjastoille. Täsmälliset 
hintatiedot saat osoitteesta 
urantia@urantia.org 
 
Johdannais- ja opetusteokset 
 
Muutaman viime vuoden 
aikana johtokunta on käynyt 
keskusteluja sellaisten 
johdannaisteosten 
julkaisemisesta, jotka auttavat 
lukijoita ymmärtämään Urantia-
kirjan opetuksia. Johtokunta on 
pyytänyt PR-komitealta, 
koulutuskomitealta ja 
kirjakomitealta suositusta siitä, 
millä ehdoilla ja millaisin 
menettelytavoin tällaiset uudet 
teokset tulisi hyväksyä ja 
julkaista. 
 

http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/bogotan-kansainvaliset-kirjamessut-kolumbiassa
http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/bogotan-kansainvaliset-kirjamessut-kolumbiassa
http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/bogotan-kansainvaliset-kirjamessut-kolumbiassa
http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/urantia-kirja-siunaus-ukrainalle
http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/urantia-kirja-siunaus-ukrainalle
http://www.urantia.org/fi/news/2014-07/urantia-kirja-siunaus-ukrainalle
http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/kirjalahjoitukset-kirjastoille
http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/kirjalahjoitukset-kirjastoille
http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/kirjalahjoitukset-kirjastoille
mailto:urantia@urantia.org
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Internetin Urantia-kirja-koulu 
(UBIS) 
 
UBIS:n syyskuussa alkava 
lukukausi alkoi maanantaina 
15.9. Tarjolla on viisi oppijaksoa 
englanniksi, kaksi espanjaksi ja 
kaksi ranskaksi. Ellet ole koskaan 
ollut mukana UBIS-kurssilla, 
voisit nyt harkita sellaista. Kurssit 
ovat ilmaisia, mutta 
ilmoittautumisen yhteydessä 
pitää avata ilmainen tili 
osoitteessa ubis.urantia.org. 
Tarkista tilanne tammikuussa 
2015 alkavista kursseista 
samalta sivulta. 
 
Käännökset ja revisiot 
 
Edistystä tapahtuu käännös- ja 
revisiorintamalla. Äskettäin 
revisioitu ranskannos on painettu, 
ja sen jakelu on alkanut. 
Muutamia yksityiskohtia 
käännösten ja revisioiden osalta: 

 
· Kiinannoksen kolmas 
käännösluonnos on edennyt 
lukuun 51. 
 
· Indonesiannoksen 
ensimmäinen luonnos on 
ehtinyt lukuun 146. 
 
· Hepreannoksen ensimmäinen 
luonnos on luvussa 57. 
 
· Japaninnoksen ensimmäinen 
luonnos on saatu valmiiksi. 
 
· Farsinnosksen ensimmäiset 
104 lukua on saatu päätökseen. 
 
· Portugalinnoksen revisio on 
saavuttanut luvun 66. 
 
· Venäjänkielinen revisio on 
luvussa 155. 
 
· Espanjannoksen osalta revisio 
on luvussa 78. 

 
Ulkopuolisten suorittamat 
käännöksen laatutarkistukset 
on toteutettu hiljattain 
kiinannoksen, ranskannoksen ja 
hepreannoksen osalta. 
 
Osoitamme erityiset kiitokset 
Georges Michelson-Dupontille 
hänen väsymättömästä 
työstään käännösvastaavana. 
Kiitämme myös 
käännöskomiteaa, johon 
kuuluvat Marilynn Kulieke 
(puheenjohtaja), Gerges 
Michelson-Dupont, Henk 
Mylanus ja Jay Peregrine. 
 
Verkkosivusto 
 
Urantia-säätiön sivusto, 
www.urantia.org, käännetään 
kuudelletoista kielelle. Säätiö on 
sitoutunut parantamaan 
sivustoa kävijöiden tarpeiden 
mukaisesti. Ensimmäiseksi 

lisätään UBIS:n näkyvyyttä. 
Vastuukomitealla oli monia 
muitakin ehdotuksia, jotka 
toteutetaan ensi vuonna. 
 
Jälkisäädökset 
 
Johtokunta keskusteli tarpeesta 
ja mahdollisuudesta tarjota 
ikääntyville suurille ikäluokille 
tilaisuutta laatia viidettä 
aikakautista ilmoitusta 
hyödyttävän jälkisäädöksen. 
Mikä voisi lahjoittajan 
näkökulmasta olla tärkeämpi 
perintö annettavaksi kuin antaa 
osa varoistasi Urantia-
ilmoitukselle, joka muutti 
elämäsi? Urantia-säätiö auttaa 
sinua toteuttamaan tämän 
arvokkaan tavoitteen. 
Lisätietoja osoitteesta 
urantia.plannedgiving.org/. 

URANTIA-KIRJA 
GUATEMALASSA 

Gerardo Leche, Guatemala 
 
Urantia-kirja saapui Guatemalaan 1990-luvun alkuvuosina. Luís Martínez ja Gonzalo Caceros ryhtyivät 
tutustuttumaan mahdollisia lukijoita teokseen. He panivat alulle myös opintoryhmän. 
 
Mark Bloomfield Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuli Guatemalaan, kulki pitkin maata ja sijoitti kirjoja kirjastoihin. 
Lukijoita osallistui hiljattain kaksille kirjamessuille, heitä tukivat Tamara Strumfeld Urantia-säätiöstä sekä Buck 
Weimer ja Agustín Arellano Fellowshipistä. He olivat messuilla suureksi avuksi, ja olemme tosiaan kiitollisia 
heidän avustaan. 
 
Monet guatemalalaiset ovat nyt kiinnostuneita Urantia-kirjasta. Vähin erin kirja alkaa puhua puolestaan. Ja 
panemme merkille, että tiettyyn väestönosaan kuuluvat guatemalalaiset ovat valmiita ottamaan vastaan Urantia-
ilmoituksen suurenmoiset opetukset. 
 
Kirja saattaa tulevaisuudessa olla hyvinkin tunnettu ja laajalti hyväksytty, mutta se vaatii aikaa. Ennen sitä 
”meidän tulee säilyttää sielumme malttavaisuus” tietäessämme, että ”ylinopea kasvu olisi itsetuhoista” ja että 
”kirja on annettu niille, jotka ovat sille valmiita, paljon ennen kuin sen maailmanlaajuinen vaikutus alkaa.” 
 
Olkoon rauha kanssanne.  

Agustín Arellano ja Ethan  Agustín Arellano ja uusi nuevo lector  AgustinAgustín Arellano ja Vanessa  

http://urantia.plannedgiving.org/
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David Kulieke, The Urantia 
Book Fellowship 
 
Lincolnshire, Illinois, 
Yhdysvallat 
 
Niille, jotka haluaisivat 
yhtenäisyyden lisääntyvän 
Urantia-järjestöjen välillä, 
viime aikojen tapahtumat ovat 
osoittautuneet optimismia 
luoviksi. Lukemattomat 
hankkeet ovat viimeisten 
vuosien aikana kertoneet 
halusta yhteistyön 
lisäämiseen kolmen 
tärkeimmän Urantia-kirja-
järjestön, eli Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen (UAI), 
The Urantia Book 
Fellowshipin ja Urantia-
säätiön, kesken. 
 
Tapahtumiin on kuulunut 
johtohenkilöiden 
yhtenäisyyskokouksia, 
sopimus yhteistyöstä 
julkisuusseminaarissa ja 
säännöllistä yhteydenpitoa 
presidenttien välillä. Kunkin 
järjestön edustajat ovat 
esiintyneet toisten 
organisaatioiden 
konferensseissa. On laadittu 
yhteinen 
opintoryhmähakemisto. 
Informaatioteknologiaan (IT) 
perehtyneet ovat osallistuneet 
useisiin 
pyöreänpöydänkeskusteluihin 
vuodesta 2009 lähtien 
keskustelemaan yhteisistä 
intresseistä. Eri järjestöjen 
jäsenet ovat toimineet 
yhdessä kirjamessuilla 
Aasiassa ja -näyttelyissä 
Etelä-Amerikassa. Kun yhä 
enemmän tilaisuuksia 
ilmaantuu yhteisten 
kokoontumisten pitämiseen ja 
muihin toimintoihin, jollainen 
oli mm. hiljattainen Israelin-
matka, sitä mukaa 

organisaatioiden väliset 
mielipide-erot ovat hämärtyneet, 
sillä mukanaolijat ovat solmineet 
ystävyyssuhteita ja todenneet 
yhteisen halunsa levittää 
Urantia-kirjan opetuksia. 
 
Äskettäiseen järjestöjenväliseen 
tapahtumaan kuului 
kuudentoista henkilön 
seminaari, joka pidettiin säätiön 
keskustoimistossa 9.–11.6.2014. 
Järjestäjinä toimivat UAI:n, 
Fellowshipin ja säätiön 
koulutuskomiteat. 
Kokoontumisen tarkoituksena oli 
1) voimistaa kunkin 
organisaation koulutusohjelmia 
keskustelujen kautta, 2) esittää 
kommentoitaviksi lyhennetyt 
versiot kunkin organisaation 
ohjelma-osuudesta 
yhteisseminaarissa, joka 
pidetään heinäkuussa 
Fellowshipin kansainvälisen 
konferenssin (IC’14) osana 
Amhurstissa Massachusetissa, 
ja 3) pyrkiä yhteiseen 
näkemykseen kaikkien kolmen 
organisaation 
valistustavoitteista. Kolmen 
ryhmän puheenjohtajat – Sheila 
Keene-Lund, David Kulieke ja 
Gard Jameson – suunnittelivat ja 
johtivat tämän seminaarin. 
 
Toisena päivänä keskityttiin 
tarkastelemaan ja 
kommentoimaan kunkin ryhmän 
IC’14:ää varten laatimia 
työpajakaavailuja. 
Yhteistyöpajan nimenä oli 
”Urantia-kirjan valistuksellisen 
ylittämättömyyden tavoittelu”. 
Urantia-säätiön edustajan Dave 
Eldersin esityksen aiheena oli 
”valistuksen tarkoitus ja 
tärkeys”. Osassa esitystään hän 
keskittyi Urantia-kirjan toiseen 
kappaleeseen: ”kosmisen 
tietoisuuden laventaminen ja 
hengellisen ymmärryksen 
lisääminen”. Sitten Fellowshipin 
edustajat turvautuivat 
työpajamaiseen 
lähestymistapaan 
tarkastellakseen muuatta 
menetelmää koulutuksen 
tehostamiseksi. Asiaa valaisi 
kolme puhujaa: Ken Keyser, 
David Kulieke ja Marilynn 
Kulieke. Mallinnettuaan – monia 
sitaatteja käyttäen – yhden 
valistusmenetelmän, he jakoivat 
osallistujat pienempiin ryhmiin 
analysoimaan muita kirjan 
tekstisitaatteja ja löytämään 

kustakin niistä sen keskeisimmän sanoman. Sen jälkeen ryhmä 
kokoontui yhteen keskustellakseen havainnoistaan ja siitä, miten niitä 
sovellettaisiin opintoryhmissä. Viimeisenä esiintyi Sheila Keene-Lund, 
joka edusti UAI:ta. Hän puhui aiheesta ”koulutus merkitsee muuttumista 
– opettajan ja oppilaan välinen dynamiikka”. Esityksen jälkeen koko 
ryhmä käsitteli esitettyjä käsityksiä ja teki niiden pohjalta ehdotuksia. 
Tiistain päivällisen jälkeen monet osanottajat liittyivät opintoryhmään, 
joka kokoontuu säätiössä viikoittain, joka tiistai-iltana. 
 
Keskiviikkoaamun aiheena oli ”koulutuksellinen missiomme – 
löydämmekö yhteisen pohjan?” Tämän aiheen käsittely johti seuraavaan 
julkilausumaan: 

Ryhmä sopi myös, että yhteiskomitea kokoontuu uudelleen. 
 
Lopuksi erittelyyn otettiin lukuisia ideoita ajatuksena niiden mahdollinen 
myöhempi käsittely, ja joissakin tapauksissa jopa mahdollisten yhteisten 
hankkeiden muodossa. Samalla ryhmä kuitenkin totesi, että kunkin 
organisaation komitea jatkaa omien projektiensa ja työnsä kehittelyä. 
 
IC’14:ssä, 24.7., komiteat järjestivät työpajan, jota oli ennakoitu jo 
kesäkuussa Chicagossa. Bobbie Dreier toimi Ken Keyserin ja UAI:n 
presidentti Chris Wood puolestaan Sheila Keene-Lundin sijaisena. Chris 
puhui opiskelijan ja opettajan välisistä suhteista. Noin kolmekymmentä 
henkilöä, mukana komiteoiden jäsenet, osallistui, ja niin 
yhteisesityksestä tuli todellisuutta.  

K O L M E N  TÄ R K E I M M Ä N  U R A N T I A - JÄ R J E S T Ö N  
KO U LU T U S KO M I T E O I D E N  Y H T E I S S E M I N A A R I  

Julkilausuma yhteisestä valistustoiminnasta 

 

Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
The Urantia Book Fellowship 

Urantia-säätiö 

 

Virittäessämme koulutustoimintojamme 
ilmoituksenantajain pyrkimyksiin ”laventaa 
kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä 
ymmärrystä” [0:0.2] meitä inspiroi Urantia-
kirjan opetusten opiskeleminen ja tunnetuksi 
tekeminen tavoilla, jotka 

 

valaisevat Jumalan olemusta ja 
todellisuutta siten, että löydetään yhä 
enemmän totuutta, kauneutta ja hyvyyttä, 

 

edistävät älyllistä, moraalista ja 
hengellistä muutosta, 

 

rohkaisevat yksilöitä kasvamaan kohti 
Jumalaa tasapainoisina 
persoonallisuuksina.  
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Ken Keyser Marilynn Kulieke Bobbie Dreier Chris Wood Sheila Keene-Lund 

KANSAINVÄLINEN  KONFERENSSI  2014 
–  HENKILÖKOHTAINEN  KOKEMUS  

Sandra Burga-Cisneros, 
johtokunnan liitännäisjäsen, 
Urantia Foundation, 
 
Zürich, Sveitsi 
 
Kesällä 2014 järjestettiin 
Fellowshipin kansainvälinen 
konferenssi (IC’14) otsikkonaan 
”Kasva kohti Jumalaa”. 
Osallistuin 
esikonferenssiretrettiin, jonka 
aiheena oli pohdiskeleva rukoilu 
ja mietiskely. Osallistujien 
kesken kehkeytyi luottamuksen 
ja yhteenkuuluvuuden tunne. 
Koin viiden päivän ajan sellaista 
rakkautta, joka niin luonnollisesti 
soljuu Isältämme meitä kohtaan. 
Tuntemus oli niin perin 
läsnäolevana jokaisessa ja joka 
paikassa, että sitä oli 
mahdotonta olla näkemättä, 
tuntematta ja muiden kanssa 
jakamatta. 
 

”Kuolevainen ihminen ei 
mitenkään voi tuntea 
taivaallisen Isän infiniittisyyttä. 
Finiittinen mieli ei pysty 
ajattelemalla selvittämään 
sellaista absoluuttista totuutta 
tai tosiasiaa. Mutta samainen 
finiittinen ihminen voi 
tosiasiassa tuntea – 
konkreettisesti kokea – sellaisen 
infiniittisen Isän rakkauden 
täyden ja vähentymättömän 
vaikutuksen.” [3:4.6] 
 
En koskaan elämässäni ollut 
ollut mukana näin suuressa 
konferenssissa. Olin 
hämmästynyt. Ensimmäinen 
hämmästykseni aihe oli se, 
miten uskomattoman hyvin 
kaikki oli organisoitu. 
Toisekseen hämmästelin sitä, 
miten paljon koolla oli ihmisiä 
saman asian ja tarkoituksen 
puolesta; se motivoi meitä 
jatkamaan itsemme kehittämistä 
mahdollistaaksemme tämän 
tunteen ja energian 
muodostumisen osaksi 
arkielämäämme. 
 
Konferenssin kuluessa oli 
mahdollista valita koko joukosta 
samanaikaisia työpajoja. 
Musiikkia oli tarjolla paljon 
konferenssiaamuisin ja 
useimpina iltoina. Se oli 
vaikuttavaa, kaunista ja 
inspiroivaa. Ryhmäpalvontaa 
järjestettiin aamuisin ja iltaisin 
mietiskelyistunnoissa. Jokainen 
hetki oli miellyttävä, eli niin kuin 
Perussa sanomme ”un regalo 
del cielo” (taivaan lahja). 
 
”Palvonta on kaikkien älyllisten 

luotujen suurin etuoikeus ja 
etummainen velvollisuus. 
Palvonta on tietoinen ja 
riemullinen teko, jolla 
tiedostetaan ja tunnustetaan se 
totuus ja tosiasia, että Luojilla 
on läheinen ja henkilökohtainen 
yhteys luotuihinsa.” [27:7.1] 
 
Monet kerrat tällaisten 
kokoontumisten jälkeen pohdin 
mielessäni kysymystä: mitä me 
teemme kotiin palattuamme? 
Miten otamme nämä 
kokemukset ja tämän energian 
ja sovellamme niitä ja 
levitämme niitä 
arkielämässämme? Mielestäni 
meidän tulee ensiksi aloittaa 
itsestämme. Miten? Edellä 
esitetyn palvontaa koskevan 
sitaatin mukaan voimme lähteä 
siitä, että viljelemme 
suhdettamme Isään, 
yhteyttämme 
Ajatuksensuuntaajaamme. Oma 
kokemukseni on, että ryhdyin 
kurinalaisesti 
harjoittamaan 
rukoilevaa ja 
palvovaa mietiskelyä. 
Aikaa myöten siitä 
tuli kaunis tapa, jota 
on nyt mahdoton 
rikkoa. Se on 
ensimmäinen askel 
kasvussa kohti 
Jumalaa. Jokaisen 
on löydettävä oma 
tapansa ottaa tämä 
ensimmäinen askel. 
Olemmehan kaikki 
erilaisia ja tiedämme, 
että Isämme pitää 
moninaisuudesta. 
IC’14:n kaltaiset 

tapahtumat auttavat meitä 
muistamaan, että elämämme 
päätarkoitus on rakastaa 
toisiamme niin kuin Isämme 
rakastaa meitä. 
 
IC’14:n järjestäjä oli The Urantia 
Book Fellowship, ja sitä 
sponsoroivat Urantia-säätiö ja 
Truthbook.com. Veljeyden 
tunne oli osallistujien 
keskuudessa erittäin vahva. Oli 
innoittavaa nähdä kaikkien 
näiden ihmisten toimivan 
yhdessä levittämässä Urantia-
ilmoitusta eri puolille maailmaa. 
Toivon, että tulevaisuus suo 
meille tilaisuuksia käyttää 
kunkin organisaation ja niiden 
jäsenten resursseja siihen, että 
jatketaan työtä saman asian ja 
tavoitteen hyväksi. Oli kunnia 
saada olla mukana, ja kaikki, 
jotka mahdollistivat tämän 
tapahtuman, saavat minulta 
kiitokseni. 

Oli innoittavaa 
nähdä kaikkien 
näiden ihmisten 

toimivan 
yhdessä 
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säätiön vieraina Chicagossa 
usean päivän ajan ja 
osallistuimme Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen 
järjestämään 
opintoryhmäsymposiumiin. 
 
Säätiössä ollessamme 
osallistuimme UAI:n, Felloshipin 
ja Urantia-säätiön 

koulutuskomiteoiden 
kokoukseen. Meitä yhdisti 
yhteinen päämäärä eli kehitellä 
apuvälineitä ja resursseja 
Urantia-kirjan opetuksia 
opiskelevien tueksi. Tavoitteena 
on myös edistää niiden 
merkitysten ja korkeampien 
arvojen löytämistä, jota johtavat 
muutoksiin ajattelun, moraalin ja 
hengellisyyden alalla valamalla 
yksilöihin rohkeutta kasvaa 
Jumalan kanssa ja kasvaa 
tasapainoisena 
persoonallisuutena. 
 
Niin ikään osallistuimme 
opintoryhmään samassa 
huoneessa, jossa Foorumi 
kokoontui ennen Urantia-kirjan 
julkaisemista. Meillä oli tilaisuus 
kerota opintoryhmälle Brasiliasta 
ja muista Latinalaisen Amerikan 
maista. Olipa kerrassaan ihana 
kokemus! 
 
Seuraavana oli taas uusi 
merkittävä kokemus eli 
opintoryhmäsymposiumi 
Edgewood Collegessa 

César Paulo Zapello, Brasilian 
Urantia-yhdistyksen 
puheenjohtaja, ja Marcía Regina 
dos Santos, Brasilian Urantia-
yhdistyksen varapuheenjohtaja 
 
Heinäkuussa matkustin Marcían 
kanssa Yhdysvaltoihin, ja 
koimme unelmamme 
täyttymyksen. Olimme Urantia-

Wisconsinin Madisonissa. 
Olosuhteet olivat loistavat: 
aamun mietiskelyhetkeä varten 
oli kappeli, oli metsikkö, oli järvi 
ja oli piha-alue. Symposium oli 
hyvin järjestetty erinomaisine 
täysistuntoineen ja 
työpajoineen. Kaiken säätiössä 
ja symposiumissa oppimamme 
ja kokemamme käytämme 
hyväksi palvellaksemme 
paremmin Brasilian 
lukijayhteisöä. 
 
Lausumme kiitoksemme kaikille 
tapaamillemme henkilöille. 
Saitte meidät tuntemaan 
olomme kotoisaksi. Lähetämme 
teille rakastavat terveisemme. 
Sydämessämme ja 
mielessämme olette 
kuolemattomia. 

U N E L M A S TA  T U L I  T O T TA  –  M I TÄ  KO I M M E   
U R A N T I A -S Ä ÄT I Ö S S Ä  JA  

O P I N T O RY H M Ä S Y M P O S I U M I S S A ?  

Cesar Paulo Zapello ja Maria Regina dos Santos  

OPINTORYHMÄSYMPOSIUM  –   
SELVITYS  PIDETYISTÄ  PUHEISTA  

Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
järjesti nelipäiväisen 
opintoryhmäsymposiumin 
kesäkuussa. Se oli räätälöity 
eritoten opintoryhmien vetäjille. 
 
Gaétan Charland Kanadan 

Quebecistä esitti 
johdantopuheen. 
 
Hän esitti kysymyksen: Miksi 
opintoryhmiä? Hän luki ohjeet 
julkaisuvaltuutuksesta, jonka 
mukaan ”on muodostettava 
tuhansia opintoryhmiä”. 
 
Hän luki lisäksi seuraavat otteet 
Emma Christensenin (Christyn) 
kirjeestä vuodelta 1981: 
 
”Yksi päätehtävistämme on 
lukuisten opintoryhmien alkuun 
saattaminen. Niitä on 
perustettava tuhansia, jotta 
meillä olisi opettajia ja johtajia, 
jotka ovat valmiita sitä päivää 
varten, jolloin Urantia-kirja ja 
sen opetukset tarvitsevat 
lukemattomia ystäviä kaikkialla 
maailmassa. 
 

Richard Keeler, johtokunnan 
jäsen, Urantia-säätiö 
 
Evanston, Wyoming, 
Yhdysvallat 
 

”Aatamia ja Eeva oli ohjeistettu 
avaamaan jälkeläistensä toimin 
niin sanotusti ’valomajakoita’ 
kaikkialle maailmaan, mutta 
heidän hairahduksensa katkaisi 
hankkeen. Minusta tuntuu, että 
voisimme päästää heidät 
pinteestä rohkaisemalla 
opintoryhmien muodostamista, 
kuten meitä kehotettiin 
tekemään, ja tukemaan niitä, 
kunnes ne tulevat toimeen 
omillaan.” 
 
Gaétan viittasi siihen, että 
Urantia-kirjan julkaisemisesta 
on kulunut 59 vuotta. Ja meillä 
on maailmanmitassa 584 
opintoryhmää: 383 Pohjois-
Amerikassa, 117 Etelä-
Amerikassa, 50 Euroopassa, 17 
Afrikassa, 9 Aasiassa ja 8 
Australiassa. 

Georges Michelson-Dupont, Gaétan Charland  
ja Richard Keeler  
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Maailmassa on 196 maata, ja 
30:ssä niistä on opintoryhmä. 
 
”Haasteenamme on”, Gaétan 
sanoi, ”saattaa 
opintoryhmämme 
julkaisuvaltuutuksen ihanteiden 
mukaisiksi.” (Kts. 
www.urantia.org/fi/urantia-
saatio/urantia-liikkeen-
historiaa#Julkaisuvaltuutus.) 
 
Gaétan sanoi: ”Mielestäni 
mitään epäilystä ei ole siitä, että 
sinä ja minä, opintoryhmän 
vetäjinä, olemme liikkeen 
tärkeimpiä johtajia.” Yksikään 
vesipisara ei luule, että se 
aiheuttaisi tulvan. 
 
Gaétanin täysistuntopuheen 
jälkeen jakaannuimme 7–8-
hengen opintoryhmiin 
käsittelemään ja ehdottamaan 
vastauksia ennalta annettuihin 
kysymyksiin. 
 
David Kulieke esitti iltapäivän 
täysistunnolle ensimmäisen 
päivän puheen. Sen otsikkona 
oli ”tehokas ryhmän 
johtaminen”. Davidin sanoin 
opintoryhmän vetäjän tulisi 
huolehtia kolmesta pääasiasta, 
jotka ovat 
 
1) opintoryhmän jäsenten 
hengellisyyden kohottaminen 
rukoilun ja palvonnan keinoin, 
 
2) kirjan opiskelun 
laadukkuuden lisääminen, 
 
3) yhteisöllisyyden tunteen 
parantaminen. 
 
David totesi, että ”opintoryhmät 
ovat erittäin, erittäin tärkeitä”. 
”Opintoryhmän vetäjät ovat 
erittäin, erittäin tärkeitä 
pyrkiessämme vahvempaan 
yhteisöllisyyteen, enentyvään 
ymmärtämiseen ja todelliseen 
rukoiluun ja palvontaan.” 
 
Davidin esityksen jälkeen 
jakaannuimme iltapäivän 
opintoryhmiin käsittelemään 
ennalta laadittuja kysymyksiä ja 
mahdollisesti vastaamaan 
niihin. 
 
Joycee Patterson oli toisen 
symposiumpäivän 
aamuistunnon puhuja. Hänen 
puheensa otsikko kuului ”Carpe 
diem”. Hän tähdensi sitä, että 
Gaétanin puheen keskiössä oli 
vastauksen antaminen 
kysymykseen: Miksi 
opintoryhmiä? Joycee kertoi 

oman puheensa keskittyvän 
kysymykseen: Kuinka toteutamme 
julkaisuvaltuutuksen ohjeet, mikä 
korostaa totuuteen ja 
vanhurskauteen pyrkimistä. 
Sellainen pyrkimys on hengellistä 
– ei älyllistä. Hän rohkaisi meitä 
kirjaa opiskellessamme pitämään 
mielessä, miten tärkeää on 
ylläpitää tasapaino hengellisen ja 
älyllisen välillä. Rukoilu on 
vähemmän ajattelua ja enemmän 
oivaltamista. Urantia-kirjan 
mukaan rukoilu on väkevin kasvun 
yllyke. 
 
Sheila Keene-Lund esittin toisen 
päivän alkuillasta 
täysistuntopuheen aiheesta 
”haluatko muuttaa maailmaa?” 
Sen alaotsikkona oli 
”opintoryhmän hengelliset 
attribuutit”. Sheila korosti, että yksi 
henkilö toisen henkilön kanssa, 
jotka toimivat harmonisesti jonkin 
projektin hyväksi, ovat tulosten ja 
toteutumien saavuttamisen 
mahdollisuuksien kannalta 
pikemminkin neljä henkilöä. 
 
Sheila pitää tärkeänä, että 
opintoryhmän istuntoa sekä 
edeltää että sitä seuraa rukoileva 
ja palvonnallinen mietiskelyhetki, 
sillä se on keino nostaa 
RO:tamme eli 
rakkausosamääräämme. Hän 
siteerasi Jonathan Swifttiä, 1700-
luvun irlantilaista, joka kirjoitti 
”Gulliverin retket”: ”Meillä on juuri 
sen verran uskontoa, että se riittää 
vihanpitoon, muttei riittävästi 
saamaan meidät rakastamaan 
toisiamme.” 
 
Doug Cable, ”vaeltava 
urantialainen”, kertoi ajelevansa 
matkailuvaunullaan sinne tänne 
käydäkseen opintoryhmissä pitkin 
itärannikkoa, sieltä Louisianaan ja 
Teksasiin ja aina Washingtonin 
osavaltioon saakka. Dougilla oli 
viitisentoistakohtainen luettelo 
ehdotuksista opintoryhmille. 
Luetteloon sisältyi mm. 
seuraavaa: 
 
1) Pitäkää kokoontumisen edellä 
ja sen jälkeen seurustelutuokio, 
 
2) sisällyttäkää kokouksen 
kulkuun rukoilu- ja palvontajakso, 
 
3) osoittakaa vetäjäksi henkilö, 
joka pitää ryhmän asiassa, 
 
4) järjestäkää alueellisia 
minikonferensseja ja 
 
5) käsitelkää kysymystä 
uskomusten muuttumisesta 
uskoksi. 
 

David Glassin puheen aiheena oli 
”säkenöivän hyvät uutiset”. David 
sanoi opintoryhmän perustamisen 
olevan yksi erinomaisimmista tällä 
hetkellä tarjolla olevista tavoista 
palvella ihmiskuntaa. David 
suosittelee 
 
1) että opintoryhmät määrittelevät 
missionsa, 
 
2) että ne molemminpuolisen hyödyn 
vuoksi vierailevat muissa 
opintoryhmissä, 
 
3) että aika ajoin järjestetään kahden 
opintoryhmän kokouksia, 
 
4) että muistetaan opintoryhmän 
tärkeimmäksi tehtäväksi yksilön 
hengellinen edistyminen. 
 
Georges Michelson-Dupont oli 
symposiumin viimeinen puhuja. 
Hänen puheensa otsikkona oli 
”syvälle paneutuvan opintoryhmän 
strategia ja käytäntö”. Hän kysyi: 
”Olemmeko me viidennen 
käänteentekevän ilmoituksen 
suhteen apostoleita, opetuslapsia, 
toimijoita vai vain päältäkatsojia?” 
Georges sanoi: ”Vastuullamme on 
huoli siitä ja tuki sille, että maailmaan 
leviää tehokkaita ja puoleensa 
kutsuvia opintoryhmiä.” Georges on 
sitä mieltä, että kun opintoryhmä 
saavuttaa kriittisen massan eli 12 tai 
13 jäsentä, sen tulisi jakautua kahtia. 
Georges puhuu sellaisen puolesta, 
että ryhmän osanottajat lukevat 
käsiteltävän tekstin etukäteen, ja 
hänen mielestään koko päivän 
jatkuvat opintoryhmät ovat erittäin 
hedelmällisiä. Jos kaipaat enemmän 
tietoa, käy sivulla urantia.org/study/
strategy-and-practice-in-depth-study-
groups-urantia-book 
 
Torstaiaamuna alkanut 
opintoryhmäsymposium päättyi 
sunnuntain lounaan jälkeen. 
 
(Mikäli tarvitset symposiumin 
valistusmateriaalia, innoittavia 
videoita, Foorumin jäsenten kuvia, 
symposiumin osallistujien kuvia, 
power-point-esityksiä, 
julkaisuvaltuutukseen liittyvää 
materiaalia ja videoita ja puheita, voit 
pyytää niitä osoitteesta 
kawmis@mail.com) 

Joycee Patterson 

Doug Cable 

David Glass 

Jonathan Swift 

http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/urantia-liikkeen-historiaa#Julkaisuvaltuutus
http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/urantia-liikkeen-historiaa#Julkaisuvaltuutus
http://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/urantia-liikkeen-historiaa#Julkaisuvaltuutus
http://www.urantia.org/study/strategy-and-practice-in-depth-study-groups-urantia-book
http://www.urantia.org/study/strategy-and-practice-in-depth-study-groups-urantia-book
http://www.urantia.org/study/strategy-and-practice-in-depth-study-groups-urantia-book
mailto:kawmis@mail.com
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MUILLE  KERTOMINEN  ON  KAUNISTA  –  
OPETUSTEN  KYLVÖÄ  INDONESIASSA  

Betty Tresnawaty, 
 
Jakarta, Indonesia 
 
Hengellinen janoni tuli 
tyydytetyksi kaksi vuotta sitten, 
jolloin löysin Urantia-kirjan. 
Ystävä antoi sen minulle, ja 
aloin salassa opiskella sitä. 
Lukea avoimesti Urantia-kirjaa 
Indonesiassa voi olla hyvin 
vaarallista, sillä indonesialaiset 
ovat enimmäkseen muslimeja. 
Muutamat perheenjäseneni 
saivat tietää minun lukevan 
Urantia-kirjaa, ja siitä tuli rasite 
suhteisiimme, erityisesti 
suhteeseeni minun ja sisareni 
välikllä. Mutta se ei ole millään 
muotoa minulle este tai haitta. 
En yritä voittaa 
suosituimmuuskilpailua. 
Tärkeää on, että minut 
tunnetaan ja että olen ehkäpä 
suosittukin enkelien ja muiden 
näkymättömien ystäviemme 
keskuudessa. 
 
Urantia-kirjan arvot ovat 
sovellettavissa arkielämäämme. 
Se sisältää paitsi historiaa, 
kosmologiaa, tiedettä ja 
uskontoa myös opastusta 
päivittäiseen elämään. 
Mielestäni todelliset 
merkitykset ja arvot, jotka voi 
johdatella Urantia-kirjaa 
lukemalla, eivät ole peräisin 
kirjan lukemisesta pelkin 
ihmissilmin vaan sen 
huolellisesta lukemisesta, 
opetusten syvällisestä 
tarkastelusta ja niiden 
hengellisestä näkemisestä ja 
sitten niiden soveltamisesta 
elämäämme. 
 
Urantia-kirja on muuttanut 
elämäni. Näkemykseni 
elämästä ei ole enää ahdas ja 
skeptinen. Olen onnellisempi ja 
tunnen, että minun on 

vaivatonta kommunikoida 
muista taustoista olevien 
ihmisen kanssa ja olla heidän 
kanssaan vuorovaikutuksessa. 
Siinä on vaikeasti kuvailtavaa 
kauneutta. Tunnen Jumalan 
rakkauden sisimmässäni ja 
tunnen sen säteilevän 
ympäriinsä ja sisältäni. 

 

”’Nouse ja ole kirkas, sillä 
sinun valosi on tullut, ja 
Herran kirkkaus on noussut 
sinun yllesi. Pimeys 
saattaa peittää maan ja 
tiheä synkeys kansan, 
mutta Herran henki nousee 
sinun yllesi, ja jumalallinen 
kirkkaus näkyy sinun 
kanssasi. Jopa pakanat 
tulevat tämän valon tykö, ja 
monet suuret ajattelijat 
antautuvat tämän valon 
kirkkauden 
edessä.’” [145:2.2] 

 

On mielestäni tärkeää kertoa 
siitä muille, jotta muutkin 
saavat osakseen siitä saamani 
hyödyt. Kuinka ihanaa onkaan, 
kun maailman kaikki asukkaat 
omaksuvat Urantia-kirjan arvot 
ja elävät sen opetusten 
mukaan. Niin tehtäessä 
elämästä tulee onnellisempaa, 
rauhaisaa ja parempaa. Sitä 
paitsi, jos jaamme muiden 
kanssa tämän onnellisuuden, 
me kaikki tunnemme sen. 
Ihminen ei voi olla onnellinen 
yksikseen. 

 

”Onnellisuus ja ilo 
kumpuavat sisäisestä 
elämästä. Et voi tuntea 
oikeata iloa, jos olet vain 
omissa oloissasi. 
Yksinäisyydessä eletty 
elämä on onnellisuudelle 
kohtalokasta. Yksinpä 
perheet ja kansakunnatkin 
nauttivat elämästä 
enemmän, jos ne jakavat 
sen toisten 
kanssa.” [111:4.7] 

 

Miten kaunis maailma 
voisikaan olla, jos planeetan 
epävakaaksi tekeviä väkivaltaa, 
sotaa ja muita pahuuksia ei 
enää ole. 
 
Viimeisten kahden vuoden 

kokemukseni perusteella voin 
levittää Urantia-kirjan arvoja 
oman hyvän käyttäytymiseni 
avulla. Voin joka tapauksessa 
kutsua muita luokseni 
lukemaan Urantia-kirjaa ja 
tulemaan mukaan joihinkin 
muihin tarjoamiini 
aktiviteetteihin, sellaisiin kuin 
stressin hallinta, itsensä 
löytäminen ja yhteistyö muiden 
henkilöiden 
Ajatuksensuuntaajan kanssa. 
Kehittelin tällaiset ohjelmat 
Urantia-kirjan antamien 
ideoiden pohjalta. 

 

”Mieli on oma purtesi, 
Suuntaaja on luotsisi ja 
ihmistahto on kapteeni. 
Tämän kuolevaisaluksen 
päälliköllä tulisi olla niin 
paljon viisautta, että hän 
uskoisi jumalalliselle 
luotsille taivaaseen 
nousevan sielun 
opastamisen ikuista 
eloonjäämistä merkitseviin 
morontiasatamiin. Silkkaa 
itsekkyyttään, velttouttaan 
ja synnillisyyttään 
ihmistahto voi torjua 
tällaisen rakastavan luotsin 
antaman opastuksen ja 
lopulta ajaa kuolevaisena 
elettävän elämänvaiheensa 
haaksirikkoon 
torjutusta armosta 
muodostuville 
tuhoisille 
matalikoille ja 
omaksutusta 
synnistä 
koostuville 
kareille. Kun 
annat siihen 
suostumuksesi, 
niin tämä 
uskollinen luotsi 
vie sinut 
turvallisesti 
ajallisuuden 
esteiden ja 
avaruudessa 
kohdattavien 
hankaluuksien 
ylitse itsensä 
jumalallisen 
mielen lähteille ja 
vielä senkin tuolle 
puolen, itsensä 
Suuntaajien 
Paratiisin‑Isän 
luo.” [111:1.9] 

 

Näiden toimintaohjelmien 
avulla siis levitän opetuksia, ja 
vähitellen opetukset leviävät 
monien ihmisen keskuuteen 
ilman, että puhun kirjasta 
mitään. 
 
Jokin aika sitten sain 
kymmenen kirjaa Urantia-
säätiöltä (kiitokset Tamaralle 
niiden lähettämisestä). Annon 
kirjat kollegoilleni yliopistossa, 
jossa olen tohtorikoulutuksessa. 
Kollegani ovat arvattavasti 
avarakatseisempia lukeakseen 
ja tutkiakseen Urantia-kirjaa, 
sillä he ovat älykkäitä, 
oivaltavia ja analyyttisiä. 
Kaiken lisäksi väitöskirjani 
liittyy Urantia-kirjaan. Toivon, 
että jonakin päivänä yhä 
useampi ihminen löytää kirjan 
akateemisen esitykseni 
johdosta, sitten kun 
väitöskirjatutkimukseni on 
valmistunut. Missioni on 
levittää valoa ja tulla maan 
suolaksi. 
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Olusegun Falola, 
 
Lagos, Nigeria 
 
Olen syntynyt ja minut on 
kasvatettu Nigeriassa. Asun 
siellä edelleenkin. Perheemme 
kuului baptistiseurakuntaan. 
Lapsuudessani vanhempani 
huolehtivat siitä, että kävin 
raamattupiirissä. Sen 
ohjelmaan kuului Raamatun 
ääneenlukutestejä. Olin siinä 
erinomainen. Ollessani noin 
10-vuotias, jokin sisimmässäni 
sanoi minulle, että Jumala oli 
paljon enemmän kuin se, mitä 
puuhasimme ja opimme 
kirkossa. 
 
Niinpä ryhdyin rukoilemaan: 
”Jumala, näytä minulle 
salaisuutesi ja paholaiseen 
liittyvät salaisuudet ja taivaan ja 
helvetin salaisuudet. Haluan 
tietää enemmän kuin sen, mitä 
kirkossa opetetaan. Jeesuksen 
nimeen. Aamen.” En pitkään 
aikaan tiennyt, mikä pani 
nuoren mieleni esittämään 
tuollaisen vilpittömän 
rukouksen, mutta sen tiesin, 
että perinteinen uskonto ei 
minua tyydyttänyt. 
 
Tilanteeni oli tällainen pitkän 
aikaa, aina viimeiseen 
opiskeluvuoteeni saakka 
Akuren teknillisessä 
korkeakoulussa. Tuohon 
aikaan pääsy internetiin oli 
Nigeriassa vielä 
alkuvaiheissaan. Yliopisto-
opiskelijat alkoivat saada 
sähköpostiosoitteensa ja 
oppivat ensimmäistä kertaa 
selailemaan nettisivuja. Aina 
kun joku kanssaopiskelijani 
rohkaisi minua liittymään 
seuraansa selailemaan nettiä, 
vastasin: ”Ei vielä.” Jokin 
sisimmässäni sanoi: ”Ole 

kärsivällinen, tulet ajallaan 
löytämään netistä ällistyttävää 
informaatiota.” Se oli omituinen 
ennakkoaavistus. 
 
Viimeisenä yliopistovuotenani, 
2004, koin pienen takaiskun 
päätöstyöni osalta, ja minun piti 
käyttää ylimääräistä aikaa sen 
uudelleenkirjoittamiseen, 
samalla kun kaikki 
opiskelutoverini riemuitsivat 
kohta tapahtuvasta 
valmistumisesta. Se oli minulle 
jokseenkin hämmentävää, sillä 
olin parhaimpia oppilaita. 
Koska minulla ei ollut 
tietokonetta, käytin 
jatkotutkimuksissani 
nettikahvilan konetta. Eräänä 
kohtalokkaana aamuna astuin 
kahvilaan hieman allapäin 
tilanteestani. Päätettyäni sillä 
erää koulutyöni ajattelin 
googlata kysymyksiäni 
Jumalasta ja Jeesuksesta. 
Niinpä näppäilin Google-
hakuun ”Jeesuksen lapsuus” ja 
painoin enteriä. Näyttöruudulle 
putkahti lukuisia tuloksia, ja 
yksi niistä oli Urantia-kirja. 
Aluksi minua hieman emmitytti 
luullessani kirjan kenties olevan 
yksi Raamatun niin kutsutuista 
kadonneista kirjoista. 
Viitisentoista minuuttia sitä 
luettuani ajatukseni oli, että 
tämä kirja eroaa muista. Se on 
täynnä Jeesuksen lapsuuden 
yksityiskohtia, ja se esittää niitä 
jakso jakson perään. 
 
Seuraavaksi googletin 
vastausta kysymykseen, joka 
oli vaivannut minua 
nuoruudesta lähtien: Mitä oli 
Luciferin putoaminen 
taivaasta? Näytölle ilmestyi 
jälleen monta vastausta. Yksi 
niistä oli taas tuosta 
samaisesta merkillisestä 
Urantia-kirjasta. Sen otsikko 
kuului ”Luciferin kapina”. En 
voinut uskoa silmiäni enkä 
onneani. Ryhdyin siis 
lukemaan ja luin niin nopeasti 
kuin suinkin kykenin. 
 
Päätettyäni lukemiseni olin 
hieman peloissani. Sitten 
mieleeni tuli kerran 
lapsuudessa esittämäni rukous 
ja ajattelin: ”Tiedän mistä 
vastaukset löytyvät 
kysymyksiini Jumalasta, 
paholaisesta, taivaasta ja 
helvetistä. Urantia-kirjasta 
tietenkin! Vau! Googletin heti 

”Aatami ja Eeva”, eivätkä luvut 
olleet minulle pettymys. 
Nyökyttelin päätäni 
voimaperäisesti silmäillessäni 
kyseisiä lukuja, ja ajattelin: 
”Heureka!” Jes, tässä se on – 
puuttuvat lenkit. Tämä on se 
kirja! Painoin mieleeni sivuston 
www.urantia.org ja minut täytti 
innostus, ihmetys, ällistys ja 
hämmennys. 
 
Kirkon opetus on Raamatun 
rajoittamaa. Se, mitä Urantia-
kirja tuo esille, laajentaa 
tietämystä. Palatessani taloon, 
jossa minulla oli opiskelija-
asunto, astuin huoneeseeni, 
lankesin polvilleni ja sanoin: 
”Kiitos, Isä, kiitos, Jeesus! 
Kiitos siitä, että johdatitte minut 
Urantia-kirjan pariin, ja kiitos 
siitä, että vastaatte lapsuuteni 
kysymyksiin.” 
 
Paistatellessani Urantia-kirjan 
löytämisen aikaansaamassa 
euforiassa soitin vanhemmilleni 
ja ystävilleni jakaakseni heidän 
kanssaan nämä hyvät uutiset. 
 
Seuraavana päivänä ostin 
diskettipaketin ja vein sen 
mukanani nettikahvilaan, jossa 
latasin melkoisen määrän kirjan 
lukuja. Tuolloin Nigeriassa 
elettiin internetin alkuvaiheita. 
Sitten kun minulla myöhemmin 
oli tietokone, siirsin kirjan 
levykkeiltä sylimikrooni. Luin 
sitä jatkuvasti yli kolme 
kuukautta. 
 
Olen nyt lukenut Urantia-kirjaa 
kymmenen vuoden ajan 
netissä, kunnes viime 
kuussa sain fyysisen 
Urantia-kirjan kappaleen 
Barnes & Nobelta 
Yhdysvalloista. Minusta 
tuntui kuin lapsesta, joka 
oli saanut ensimmäisen 
lelunsa. Kirja on 
työsalkussani, sillä vien 
sen toimistoon joka 
päivä. 
 
Kokemukseni siitä, miten 
löysin Urantia-kirjan 
netistä on kiehtova. 
Voitko kuvitella sellaista, 
että lapsen rukoukseen 
vastataan villeimmät 
kuvitelmasi ylittävällä 
tavalla? Paljon 
myöhemmin luin 
kertomuksen siitä, miten 
Foorumille alkoi tulla 

kirjan lukuja. Rehellisesti 
puhuen minulle Urantia-kirjan 
sisältö riittää. Minua ei 
todellakaan kiinnosta kirjaa 
koskeva informaatio. Minua 
kiinnostaa kirjassa oleva 
informaatio. Minun haasteenani 
on se, miten levitän tätä 
ilmoitusta kansalleni, Afrikan 
kansalle, joka on kiinni 
perinteissä ja uskonnoltaan 
dogmaattista. Mutta opin 
kirjasta, että ilmoitus pitää 
tuoda evolutionaariseen 
maailmaamme tahdikkaasti, 
viisaasti ja kärsivällisesti. 
 
Muuan työtovereistani (olen 
tosiaankin töissä – onnistuin 
saamaan päättötyöni valmiiksi 
ja valmistuin samaan aikaan 
opiskelijatovereideni kanssa), 
Jahve-kirkon jäsen, on ryhtynyt 
lukemaan Urantia-kirjaa siitä 
kovasti kiinnostuneena. 
Postaan säännöllisesti otteita 
Urantia-kirjasta Facebookissa 
ja muissa sosiaalisissa 
medioissa. 
 
Sallinette minun päättää tämä 
artikkelini esittämällä syvä 
kiitollisuuteni Urantia-säätiön 
johtokunnalle ja henkilöstölle, 
erityisesti rakkaalle ystävälleni 
Tamaralle, siitä että heiltä on 
liiennyt aikaa vastata 
sähköposteihini ja moniin, 
moniin kysymyksiini. 
 
Tämän ilmoituksen myötä 
tiedän, mistä tulin ja minne olen 
menossa. 

L ÖY S I N  U R A N T I A - K I R J A N  N I G E R I A S S A  –   
VA S T AU S  L A P S E N  R U KO U K S E E N  
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Marilynn Kulieke, Georges Michelson-
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T I E D O T U K S I A  

Naisten retretti – Jumalan tyttäret 
 

24.–26.10.2014 

 
Järjestäjinä Line St-Pierre, Katharina Becker, Carolyn Prentice ja Doreen Heyne. 
 
On kirjoitettu, että miehet ja naiset eroavat toisistaan olemukseltaan, reagointitavaltaan, näkemyksiltään 
ja ajattelultaan. Kuinka siis Urantia-kirjan opetusten inspiroimat naiset ottavat vastaan Jumalan viisauden 
ja käyttävät hänen haltuumme uskomia lahjoja? 
 
Osallistujien kesken vallitsevassa luottamuksen ilmapiirissä pohdiskelemme sitä, mikä saa meidät 
erottumaan eduksemme omassa feminiinisessä sfäärissämme ja minkä arvon annamme sen tärkeydelle. 

 

Missio: Hengelliseen kasvuun, älylliseen etenemiseen ja moraaliseen edistymiseen 
omistautuneena naisena olemisen statuksen kohentaminen. 
 
Visio: Koskettaa naisten sydäntä Jumalan tyttärenä olemisen arvokkuutta luotaamalla, 
kunnioittamalla heidän arvoaan ja tärkeyttään ja toimimalla yhdessä sisimmässä olevan 
jumalallisen hengen kanssa hengen runsaiden hedelmien tuottamiseksi. 

 

Mahdolliset kysymykset pyydetään ohjaamaan osoitteeseen urantia@urantia.org  

Android-sovelma Urantia-kirjasta saatavilla 
 

Android-sovelma Urantia-kirjasta kaikilla 16 kielellä on nyt saatavilla Googlen Play at -muodossa, osoite: 
 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Urantia%20Foundation&hl=en. 
 
Hinta: 0,99 $ 
 
Mikäli käytät Android-puhelinta tai -tablettia ja omistat painetun Urantia-kirjan kappaleen, mikäli sinulla on 
ääniteversio, eBook-versio, PDF-versio ja jos olet riittävän vanha ja fiksu niin, että sinulla on myös ne viisi 
levykettä, jotka toimivat Windows-ympäristössä IBN:n kanssa yhteensopivissa tietokoneissa, siinä 
tapauksessa sinun on pakko hankkia myös Android-versio. 
 
Ellei edellä ole perusteluja vielä tarpeeksi, voit olla varma siitä, että Android-sovelluksen (ja Urantia-kirjan 
muiden formaattien) tuotot käytetään uusien formaattien ja tallennusvälineiden kehittelyyn Urantia-kirjan 
levittämisen hyväksi. 
 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tamaraan, osoite: tamara@urantia.org  

”Viisauden ohjaamasta tieteestä saattaa tulla ihmisen suurin 
sosiaalinen vapauttaja.” [81:6.22] 

mailto:urantia@urantia.org
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Urantia%20Foundation&hl=en
mailto:tamara@urantia.org
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Urantia%20Foundation&hl=en

